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  قراراإل كتاب 

 ؟اإلقشاسب َا املكضٛد

ٖٚٛ: االعرتاف باحلل. ٚاحلهِ ب٘ ٚادب، يكٛي٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ: "ٚاغذ ٜا أْٝع إىل اَشأ٠ ٖزا: فإٕ اعرتفت فاسمجٗا" ٚسدِ 

 َاعضا ٚايػاَذ١ٜ ٚاجل١ٝٓٗ بإقشاسِٖ"ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، 

 

 يظٝذٙ إقشاس غريٙ يكٔ ٚاإلقشاس فضٌ

 ٌٖ اإلقشاس يكٔ غريٙ إقشاس يظٝذٙ؟

 ألْ٘ اجل١ٗ اييت ٜضح اإلقشاس هلا، ٚألٕ ٜذ ايعبذ نٝذ طٝذٙ.

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس ملظذذ أٚ َكرب٠ أٚ طشٜل ٚحنٛٙ؟

ٚيٛ أطًل فًِ ٜعني طببا، نػ١ً ٚقف ٚحنٛٙ، ألْ٘ إقشاس ممٔ ٜضح إقشاسٙ، ٜضح،  ٚملظذذ أٚ َكرب٠ أٚ طشٜل ٚحنٛٙ نجػش ٚقٓطش٠-

 أػب٘ َا يٛ عني ايظبب، ٜٚهٕٛ ملضاحلٗا.

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس يذاس أٚ ب١ُٝٗ؟

 ألٕ ايذاس ال ػشٟ عًٝٗا صذق١ غايبا، غالف املظذذ، ٚألٕ ايب١ُٝٗ ال متًو، ٚال هلا أًٖٝ٘ املًو. ،ٚيذاس أٚ ب١ُٝٗ: ال

 ٚإال مل ٜضح. -صاد يف املػين: ملايهٗا-عني ايظبب نػضب أٚ اطت٦ذاس  إال إٕ

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس حلٌُ آد١َٝ مباٍ؟

 ، ٚحلٌُ آد١َٝ مباٍ، ٚإٕ مل ٜعضٙ إىل طبب، ألْ٘ جيٛص إٔ ميًو بٛد٘ صشٝح فضح ي٘ اإلقشاس املطًل، نايطفٌ

ألْ٘ إقشاس ملٔ ال ٜضح إٔ ميًو، ٚإٕ ٚيذت سٝا َٚٝتا: فاملكش ب٘ يًشٞ بال ْضاع. قاي٘ يف  ،فإٕ ٚيذ َٝتا أٚ مل ٜهٔ محٌ: بطٌ-

 اإلْضاف، يفٛات ػشط٘ يف املٝت.

 سٝا فأنجش: فً٘ بايظ١ٜٛ" ٚيٛ ناْا رنشا ٚأْج٢، نُا يٛ أقش يشدٌ ٚاَشأ٠ مباٍ، يعذّ املض١ٜ. ٚإٕ ٚيذت-

 

 رخش؟َارا يف ساي١ يٛ أقش سدٌ أٚ اَشأ٠ بضٚد١ٝ األ

 ٚإٕ أقش سدٌ أٚ اَشأ٠ بضٚد١ٝ اآلرخش فظهت صح ٚٚسث٘ بايضٚد١ٝ، يكٝاَٗا بُٝٓٗا باإلقشاس،

 ٚٚسث٘ حلضٍٛ اإلقشاس، ٚايتضذٜل. ٚال ٜضش دشذٙ قبٌ إقشاسٙ، ناملذع٢ عًٝ٘ جيشذ، ثِ ٜكش. أٚ دشذٙ، ثِ صذق٘: صح اإلقشاس،-

 َتِٗ يف تضذٜك٘ بعذ َٛت٘.ال إٕ بكٞ ع٢ً تهزٜب٘ ست٢ َات املكش: فال ٜشث٘، ألْ٘ -

 

 ٜػريٙ َٚا اإلقشاس ب٘ حيضٌ َا باب

 أرنش صف١ َا حيضٌ ب٘ اإلقشاس َٚا ٜػريٙ؟

َٔ ادع٢ عًٝ٘ بأيف، فكاٍ: ْعِ، أٚ صذقت، أٚ أْا َكش، أٚ رخزٖا، أٚ اتضْٗا، أٚ اقبضٗا: فكذ أقش ألٕ ٖزٙ األيفاظ تذٍ ع٢ً تضذٜل -

 .عكبٗاتٓضشف إىل ايذع٣ٛ، يٛقٛعٗا املذعٞ، ٚ

 ال إٕ قاٍ: أْا أقش فًٝع إقشاسا بٌ ٚعذ.

 أٚ ال أْهش ألْ٘ ال ًٜضّ َٔ عذّ اإلْهاس اإلقشاس، ألٕ بُٝٓٗا قظُا آرخش، ٖٚٛ ايظهٛت، ٚألْ٘ حيتٌُ: ال أْهش بطالٕ دعٛاى.

 أٚ رخز الستُاٍ إٔ ٜهٕٛ َشادٙ رخز اجلٛاب َين

 ب٘، أٚ اتضٕ َٔ غريٟ، أٚ افتح نُو يًطُع. أٚ اتضٕ، أٚ افتح نُو الستُاٍ إٔ ٜهٕٛ ٍ ػ٤ٞ غري املذع٢

 ٚب٢ً، يف دٛاب: أيٝع يٞ عًٝو نزا؟ إقشاس بال رخالف، ألٕ ْفٞ ايٓفٞ إثبات.-

: ًٜضَ٘ تظع١، ألٕ ريو ال ٜعشف٘ إال احلزام َٔ أٌٖ -بضِ ايشا٤  -" فٝهٕٛ إقشاسا، نكٛي٘: عؼش٠ غري دسِٖ ال: ْعِ، إال َٔ عاّ

....فذرخًت عًٝ٘، فكًت: ٜا سطٍٛ اهلل: أتعشفين؟ فكاٍ: "ْعِ أْت ايزٟ يكٝتين مبه١" ، قاٍ: " عبظ١ايعشب١ٝ. ٚيف سذٜح عُشٚ بٔ 

ٜهٔ قبًٗا ْفٞ، ٚصش١ اإلقشاس بٗا، قاٍ: ٖٚٛ ايضشٝح َٔ َزٖبٓا،  قاٍ يف ػشح َظًِ: فٝ٘ صش١ اجلٛاب بب٢ً، ٚإٕ مل " فكًت: ب٢ً

 أٟ: َزٖب ايؼافع١ٝ.
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 أٚ: ٌٖ يٞ: أٚ يٞ عًٝو أيف؟ فكاٍ: ْعِ فكذ أقش ي٘، ألٕ ْعِ صشحي١ يف تضذٜك٘.ٚإٕ قاٍ اقض دٜٔ عًٝو أيفا، -

 أٚ قاٍ أًَٗين َٜٛا، أٚ ست٢ أفتح ايضٓذٚم فكذ أقش، ألٕ طًب امل١ًٗ ٜكتضٞ إٔ احلل عًٝ٘.-

 أٚ قاٍ ي٘ عًٞ أيف إٕ ػا٤ اهلل فكذ أقش ي٘ ب٘. ْط عًٝ٘.

 ل سفع اإلقشاس ع٢ً أَش ال ٜعًُ٘، فال ٜشتفع.أٚ إال إٔ ٜؼا٤ اهلل فكذ أقش ي٘ ب٘، ألْ٘ عً-

 صٜذ: فكذ أقش ي٘ باأليف، ملا تكذّ. أٚ قاٍ ي٘ عًٞ أيف، ال تًضَين إال إٔ ٜؼا٤-

 

 بؼشط؟إٕ عًل ٌٖ ٜضح اإلقشاس 

أٚ إٕ قذّ صٜذ فًعُشٚ عًٞ نزا، ألْ٘ مل ٜجبت ع٢ً  ،ٚإٕ عًل بؼشط مل ٜضح، طٛا٤ قذّ ايؼشط، نـ: إٕ ػا٤ صٜذ فً٘ عًٞ دٜٓاس

 .باس طابل، فال ٜتعًل بؼشط َظتكبٌْفظ٘ ػ٦ٝا يف احلاٍ، ٚإمنا عًل ثبٛت٘ ع٢ً ػشط، ٚاإلقشاس إرخ

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس إٕ عًل مبؼ١٦ٝ اهلل؟

َّٔ }غالف تعًٝك٘ ع٢ً َؼ١٦ٝ اهلل عض ٚدٌ: فإْٗا تزنش يف ايهالّ تربنا ٚتفٜٛضا إىل اهلل تعاىل، نكٛي٘ تعاىل:   َيَتِذرُخًُ

َِِٓنَي... ُ٘ آ ِٕ َػا٤َ ايًَّ َّ ِإ َُِظِذَذ اِيَشَشا ٚقذ عًِ اهلل أِْٗ طٝذرخًْٛ٘ بال ػو. ٚقاٍ ايكاضٞ: ٜهٕٛ إقشاسا صشٝشا، ألٕ احلل ايجابت  {اِي

 احلاٍ. ال ٜكف ع٢ً ػشط َظتكبٌ، فظكط االطتجٓا٤. قاي٘ يف ايهايف. يف

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس إٕ عًل ع٢ً ػشط َظتكبٌ َٔ ايتٓايف؟

 أٚ أرخٛٙ، نـ: ي٘ عًٞ دٜٓاس إٕ ػا٤ صٜذ أٚ: قذّ احلاز أٚ: دا٤ املطش: فال ٜضح اإلقشاس، ملا بني اإلرخباس ٚايتعًٝل ع٢ً ػشط َظتكبٌ َٔ

 ايتٓايف.

 

 ٜضح اإلقشاس إٕ نإ طابكا يًؼشط؟ٌٖ 

إال إرا قاٍ إرا دا٤ ٚقت نزا فً٘ عًٞ دٜٓاس: فًٝضَ٘ يف احلاٍ ألْ٘ بذأ باإلقشاس فعٌُ ب٘، ٚقٛي٘: إرا دا٤ ٚقت نزا، حيتٌُ أْ٘ 

 أساد احملٌ: فال ٜبطٌ اإلقشاس بأَش ذلتٌُ.

 ًُ٘ يفع٘. فإٕ فظشٙ بأدٌ أٚ ٚص١ٝ: قبٌ بُٝٝٓ٘ ألٕ ريو ال ٜعًِ إال َٓ٘، ٚحيت

 ٚقاٍ يف ايهايف: ٚإٕ قاٍ ي٘ عًٞ أيف إرا دا٤ سأغ ايؼٗش: نإ َكشا، ألْ٘ بذأ باإلقشاس، ٚبني بايجاْٞ احملٌ. 

ٚإٕ قاٍ إرا دا٤ سأغ ايؼٗش فً٘ عًٞ أيف: فًٝع بإقشاس، ألْ٘ بذأ بايؼشط، ٚأرخرب إٔ ايٛدٛب إمنا ٜٛدذ عٓذ سأغ ايؼٗش، ٚاإلقشاس ال 

 اْت٢ٗ.ٜتعًل ع٢ً ػشط. 

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس املعًل بؼٗاد٠ ايػري عًٝ٘؟

 ألٕ ريو ٚعذ بتضذٜك٘ ي٘ يف ػٗادت٘ ال تضذٜل. ،َٚٔ ادع٢ عًٝ٘ بذٜٓاس، فكاٍ: إٕ ػٗذ ب٘ صٜذ فٗٛ صادم: مل ٜهٔ َكشا

 

 ٜػريٙ َا باإلقشاس ٚصٌ إرا فُٝا باب

 ؟ٜػريٙإرا ٚصٌ باإلقشاس َا  أرنش صف١

 مخش أيف: مل ًٜضَ٘ ػ٤ٞ ألْ٘ أقش بجُٔ مخش، ٚقذسٙ باأليف، ٚمثٔ اخلُش ال جيب.إرا قاٍ ي٘ عًٞ َٔ مثٔ -

أيف َٔ مثٔ مخش: يضَ٘ ٚنزا إٕ قاٍ: ي٘ عًٞ أيف َٔ مثٔ َبٝع مل أقبض٘، أٚ أيف ال تًضَين، أٚ َٔ َضاسب١، أٚ  ٚإٕ قاٍ ي٘ عًٞ

 أيف سفع جلُٝع َا أقش ب٘ فال ٜكبٌ، ناطتجٓا٤ ايهٌ.عًٞ ضُاْٗا، ٚحنٛ ريو، ألٕ َا رنش بعذ قٛي٘: عًٞ  ٚدٜع١ تًفت، ٚػشط

 

 ٌٖ ٜضح اإلقشاس باالطتجٓا٤؟

ُِِظنَي َعاَّا}ألْ٘ يػ١ ايعشب. قاي٘ اهلل تعاىل  .ٜٚضح اطتجٓا٤ ايٓضف فأقٌ- ١ٍَٓ ِإيَّا رَخ ِِ َأِيَف َط ِٗ ًَِبَح ِفٝ قاٍ أبٛ إطشام ايضداز: مل   {َف

 ٜأت االطتجٓا٤ إال يف ايكًٌٝ َٔ ايهجري، فًٛ قاٍ: َا١٥ إال تظع١ ٚتظعني مل ٜهٔ َتهًُا بايعشب١ٝ.

 االطتجٓا٤. ي٘ عًٞ عؼش٠ إال طت١ يبطالٕ فًٝضَ٘ عؼش٠ يف قٛي٘-

 مخظ١ يف" قٛي٘"يٝع يو عًٞ عؼش٠ إال مخظ١" ألْ٘ اطتجٓا٤ ايٓضف، ٚاالطتجٓا٤ َٔ ايٓفٞ إثبات ًٜضَ٘ٚ-

بؼشط أٚ ال ٜظهت َا ميهٓ٘ ايهالّ فٝ٘ أٚ ٜأتٞ بهالّ أدٓيب بني املظتج٢ٓ َٓ٘، ٚاملظتج٢ٓ، ألْ٘ إرا طهت بُٝٓٗا، أٚ فضٌ 

 فًِ ٜشفع، غالف َا إرا اتضٌ، فإْ٘ نالّ ٚاسذ. بهالّ أدٓيب: فكذ اطتكش سهِ َا أقش ب٘،



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيبمعهد شيخ اإلسالم العلمي  الرابعةمن كتاب منار السبيل الفرقة  اإلقرارملزمة س و ج كتاب    

 3 

 

 ٌٖ إؼاد دٓع املظج٢ٓ َٓ٘ ْٚٛع٘ ػشط يضش١ اإلقشاس؟

 ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ اجلٓع ٚايٓٛع أٟ: دٓع املظتج٢ٓ َٓ٘ ْٚٛع٘.-

 مبٛضٛع٘،صشٝح يٛدٛد ػشا٥ط٘، ألْ٘ إرخشاز يبعض َا ٜتٓاٚي٘ ايًفغ  فً٘ عًٞ ٖؤال٤ ايعبٝذ ايعؼش٠ إال ٚاسذا فاطتجٓاؤٙ

ًٜٚضَ٘ تظع١ ٜٚشدع إيٝ٘ يف تعٝني املظتج٢ٓ، ألْ٘ أعًِ مبشادٙ، فًٛ َاتٛا أٚ قتًٛا أٚ غضبٛا إال ٚاسذا، فكاٍ: ٖٛ املظتج٢ٓ قبٌ َٓ٘ 

 ريو بُٝٝٓ٘.

َٔ غري اجلٓع،  ٚي٘ عًٞ َا١٥ دسِٖ إال دٜٓاسا: تًضَ٘ املا١٥ ٚمل ٜضح االطتجٓا٤ يف إسذ٣ ايشٚاٜتني. ارختاسٖا أبٛ بهش، ألْ٘ اطتجٓا٤-

ٚغري اجلٓع يٝع بذارخٌ يف ايهالّ، ٚإمنا مسٞ اطتجٓا٤ ػٛصا، ٚإمنا ٖٛ اطتذساى، ٚال درخٌ ي٘ يف اإلقشاس، ألْ٘ إثبات يًُكش ب٘، 

فإرا رنش االطتذساى بعذٙ نإ باطال. ٚعٓ٘: ٜضبح. ارختاسٖا اخلشقٞ، ألٕ ايٓكذٜٔ ناجلٓع ايٛاسذ، الدتُاعُٗا يف أُْٗا قِٝ 

 ، ٚأسٚش اجلٓاٜات، ٜٚعرب بأسذُٖا عٔ اآلرخش، ٚتعًِ قُٝت٘ َٓ٘، فأػب٘ ايٓٛع ايٛاسذ غالف غريُٖا.املتًفات

ٚي٘ ٖزٙ ايذاس إال ٖزا ايبٝت قبٌ ٚيٛ نإ أنجشٖا أٟ: ايذاس، ألٕ اإلػاس٠ دعًت اإلقشاس فُٝا عذا املظتج٢ٓ فاملكش ب٘ َعني، فٛدب إٔ -

 ٜضح.

 إال ثالث١ أسباعٗا، فال ٜضح، ألٕ املظتج٢ٓ ػا٥ع، ٖٚٛ أنجش َٔ ايٓضف.ال إٕ قاٍ إال ثًجٝٗا، ٚحنٛٙ نـ: -

ٚي٘ ايذاس ثًجاٖا، أٚ عاس١ٜ، أٚ ٖب١، عٌُ بايجاْٞ ٖٚٛ قٛي٘: ثًجاٖا، أٚ عاس١ٜ، أٚ ٖب١، ٚال ٜهٕٛ إقشاسا، ألْ٘ سفع بآرخش نالَ٘ َا 

ايذاس، ٜذٍ ع٢ً املًو، ٚاهلب١ بعض َا ٜؼتٌُ عًٝ٘،  درخٌ يف أٚي٘، ٖٚٛ بذٍ بعض يف األٍٚ، ٚاػتُاٍ فُٝا بعذٙ، ألٕ قٛي٘: ي٘

ِِٗش}نأْ٘ قاٍ: ي٘ ًَو ايذاس ٖب١، نكٛي٘ طبشاْ٘  ِٔ ايؼَّ ِ٘ َِٜظَأيََْٛو َع ٍٍ ِفٝ ِّ ِقَتا فٗٛ يف َع٢ٓ االطتجٓا٤ يف نْٛ٘ إرخشادا   {اِيَشَشا

 يًبعض، ٜٚفاسق٘ يف دٛاص إرخشاز أنجش َٔ ايٓضف. قاي٘ يف ايهايف.

 

 االطتجٓا٤ َٔ االطتجٓا٤ يضش١ اإلقشاس؟ٌٖ ٜضح 

َِنَي}ٜٚضح االطتجٓا٤ َٔ االطتجٓا٤ يكٛي٘ تعاىل:  َُِذِش  ٍّ ِٛ َٓا ِإَي٢ َق ًِ َّا ُأِسِط َُِعنَي.َقاُيٛا ِإ ِِ َأِد ُٖ َٓذُّٛ ُُ َّا َي ٍَ ُيٍٛط ِإ ُ٘.ِإيَّا آ ََِشَأَت فُٔ   {ِإيَّا ا

 ٘ مخظ١، ألٕ االطتجٓا٤ إبطاٍ، ٚاالطتجٓا٤ َٓ٘ سدٛع إىل َٛدب اإلقشاس.قاٍ عٔ آرخش: ي٘ عًٞ طبع١ إال ثالث١، إال دسُٖا: يضَ

 ٜكبٌ مل يػريٙ ب٘ أقش ثِ عبذا عتل أٚ ٖٚب أٚ باع َٚٔ فضٌ

 ؟َٔ باع أٚ ٖٚب أٚ عتل عبذا ثِ أقش ب٘ يػريٙ مل ٜكبٌ َارا يف ساي١ 

إقشاس غريٙ. ٚنزا يٛ ادع٢ بعذ ايبٝع ٚحنٛٙ إٔ املبٝع سٖٔ، أٚ أّ إقشاسٙ: ألْ٘ َٚٔ باع أٚ ٖٚب أٚ عتل عبذا ثِ أقش ب٘ يػريٙ مل ٜكبٌ -

 ٚيذ ٚحنٛٙ مما ميٓع صش١ ايتضشف.

 ألْ٘ فٛت٘ عًٝ٘ بتضشف٘ فٝ٘. ،ٜٚػشَ٘ يًُكش ب٘-

ٚإٕ قاٍ: غضبت ٖزا ايعبذ َٔ صٜذ ال بٌ َٔ عُشٚ فٗٛ يضٜذ، إلقشاسٙ ي٘ ب٘، ٚال ٜكبٌ سدٛع٘ عٓ٘، ألْ٘ سل آدَٞ، ٜٚػشّ قُٝت٘ 

 ُشٚ.يع

 

 َارا يف ساي١ يٛ ًَه٘ يعُشٚ ٚغضبت٘ َٔ صٜذ ؟

ٜٚػشّ قُٝت٘ يعُشٚ إلقشاسٙ ي٘ باملًو، ٚيٛدٛد احلًٝٛي١ باإلقشاس  أٚ ًَه٘ يعُشٚ، ٚغضبت٘ َٔ صٜذ: فٗٛ يضٜذ إلقشاسٙ بايٝذ ي٘،

 بايٝذ يضٜذ.

 

 َارا يف ساي١ يٛ غضبت٘ َٔ صٜذ ًَٚه٘ يعُشٚ؟

ٚال ٜػشّ يعُشٚ ػ٦ٝا ألْ٘ إمنا ػٗذ ي٘ ب٘، أػب٘ َا يٛ ػٗذ ي٘ مباٍ  يضٜذ إلقشاسٙ بايٝذ ي٘، ٚغضبت٘ َٔ صٜذ، ًَٚه٘ يعُشٚ: فٗٛ

 بٝذ غريٙ.

 

 َارا يف ساي١ َٔ رخًف ابٓني َٚا٥تني ، فادع٢ ػخط ي٘ َا١٥ دٜٓاس ع٢ً املٝت؟

املكش ْضفٗا أٟ: املا١٥ إلقشاسٙ بٗا  َٚٔ رخًف ابٓني َٚا٥تني، فادع٢ ػخط َا١٥ دٜٓاس ع٢ً املٝت، فضذق٘ أسذُٖا، ٚأْهش اآلرخش: يضّ

 ع٢ً أبٝ٘، ٚال ًٜضَ٘ أنجش َٔ ْضف دٜٔ أبٝ٘، ألْ٘ ٜشخ ْضف ايرتن١، ٚألْ٘ ٜكش ع٢ً ْفظ٘ ٚأرخٝ٘ فكبٌ ع٢ً ْفظ٘ دٕٚ أرخٝ٘،

االبٔ، ٚسًف  ايباق١ٝ بني االثٓني نُا يٛ ػٗذ بٗا غري املا١٥ عذال، ٜٚؼٗذ، ٚحيًف َع٘ املذعٞ. فٝأرخزٖا ٚتهٕٛ املكش إال إٔ ٜهٕٛ

 املذعٞ.
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 باجملٌُ اإلقشاس باب

 ؟اإلقشاس باجملٌُب َا املكضٛد

 ٖٚٛ َا استٌُ أَشٜٔ فأنجش ع٢ً ايظٛا٤، ٚقٌٝ: َا ال ٜفِٗ َعٓاٙ عٓذ إطالق٘ ضذ املفظش.

 إرا قاٍ ي٘ عًٞ ػ٤ٞ ٚ ػ٤ٞ أٚ نزا ٚنزا صح إقشاسٙ،

 ٚقٌٝ ي٘ فظش ًٜٚضَ٘ تفظريٙ. قاٍ يف ايؼشح: بػري رخالف.

 

 َارا يف ساي١ إٕ أب٢ ٚاَتٓع املكش تفظري إقشاسٙ؟

 فإٕ أب٢ سبع ست٢ ٜفظش ألْ٘ اَتٓع َٔ سل عًٝ٘ فشبع ب٘، نُا يٛعٝٓ٘ ٚاَتٓع َٔ أدا٤ٙ. -

ٚقاٍ ايكاضٞ: إرا اَتٓع َٔ ايبٝإ قٌٝ يًُكش ي٘: فظشٙ أْت، ثِ ٜظأٍ املكش، فإٕ صذق٘ ثبت عًٝ٘، ٚإٕ أب٢ دعٌ ْانال، ٚقضٞ -

 يف ايهايف.عًٝ٘. قاي٘ 

 ، ٚمخشجنسةٜٚكبٌ تفظريٙ بأقٌ َتٍُٛ ألْ٘ ػ٤ٞ ٚنزا تفظريٙ عذ قزف، ٚسل ػفع١، ألْ٘ سل عًٝ٘، ٚال ٜكبٌ تفظريٙ مبٝت١ -

ٚرخٓضٜش، ألْٗا يٝظت سكا عًٝ٘، ٚال بشد طالّ، ٚتؼُٝت عاطع، ٚحنٛٙ، ألٕ ريو ال ٜجبت يف ايز١َ، ٚال بػري َتٍُٛ، نكؼش دٛص٠، 

 ملخايفت٘ ملكتض٢ ايعاٖش، ٚألٕ إقشاسٙ اعرتاف عل عًٝ٘، ٖٚزا ال ٜجبت يف ايز١َ، ألْ٘ مما ال ٜتٍُٛ عاد٠.ٚسب١ بش ٚحنُٖٛا، 

 "فإٕ َات قبٌ ايتفظري: مل ٜؤارخز ٚاسث٘ بؼ٤ٞ" ٚيٛ رخًف تشن١، الستُاٍ إٔ ٜهٕٛ سذ قزف.

ألْ٘ َا َٔ َاٍ إال ٖٚٛ ععِٝ نجري  ،ٚي٘ عًٞ َاٍ ععِٝ، أٚ رخطري، أٚ نجري، أٚ دًٌٝ، أٚ ْفٝع: قبٌ تفظريٙ بأقٌ َتٍُٛ

بايٓظب١ إىل َا دْٚ٘، ٚحيتٌُ أْ٘ أساد ععُ٘ عٓذٙ، يك١ً َاي٘، ٚفكش ْفظ٘، ٚألْ٘ ال سذ ي٘ ػشعا ٚال يػ١ ٚال عشفا، ٚخيتًف 

 ايٓاغ فٝ٘: فكذ ٜهٕٛ ععُٝا عٓذ بعض سكريا عٓذ غريٙ.

 ث١ أقٌ اجلُع، ٖٚٞ ايٝكني، فال جيب َا صاد عًٝٗا باالستُاٍ.دساِٖ فأنجش، ألٕ ايجال بجالث١ ٚي٘ دساِٖ نجري٠ قبٌ تفظريٙ

ٚي٘ عًٞ نزا ٚنزا دسِٖ بايشفع أٚ ايٓضب: يضَ٘ دسِٖ أَا يف ايشفع: فألٕ تكذٜشٙ: ػ٤ٞ ٖٛ دسِٖ، فايذسِٖ: بذٍ َٔ نزا، 

ي٘: ػ٦ٝإ، ُٖا: دسِٖ، ألْ٘ ٚايتهشاس يًتأنٝذ ال ٜكتضٞ صٜاد٠، نأْ٘ قاٍ: ػ٤ٞ ػ٤ٞ: ٖٛ دسِٖ. ٚايتهشاس َع ايٛاٚ مبٓضي١ قٛ

 رنش ػ٦ٝني، ٚأبذٍ َُٓٗا دسُٖا. ٚأَا يف ايٓضب: فايذسِٖ: ممٝض ملا قبً٘، فٗٛ َفظش، 

 ٚايذسِٖ ايٛاسذ جيٛص إٔ ٜهٕٛ تفظريا يؼ٦ٝني: نٌ ٚاسذ بعفٛ دسِٖ. ارختاسٙ ابٔ ساَذ، ٚايكاضٞ. ٚارختاس ايتُُٝٞ: ًٜضَ٘

عٛد ايتفظري إىل نٌ ٚاسذ َُٓٗا. قاي٘ يف ايهايف. ٚقاٍ بعض ايٓشا٠: ٖٛ َٓضٛب دسُٖإ، ألْ٘ رنش مجًتني فظشُٖا بذسِٖ فٝ

 ع٢ً ايكطع نأْ٘ قطع َا أقش ب٘، ٚأقش بذسِٖ.

ألْ٘ يف اجلش رلفٛض باإلضاف١، فاملع٢ٓ: ي٘ بعض دسِٖ. ٚإرا نشس  ،ٚإٕ قاٍ باجلش أٚ: ٚقف عًٝ٘: يضَ٘ بعض دسِٖ، ٜٚفظشٙ

 حيتٌُ إٔ ٜهٕٛ إضاف١ دض٤ إىل دض٤، ثِ أضاف اجلض٤ األرخري إىل ايذسِٖ. ٚيف ايٛقف حيتٌُ أْ٘ دلشٚس، ٚطكطت سشنت٘ يًٛقف.

 األَج١ً ٚحنٖٛا ٚي٘ عًٞ أيف ٚدسِٖ، أٚ أيف ٚدٜٓاس، أٚ أيف ٚثٛب، أٚ أيف إال دٜٓاسا: نإ املبِٗ يف ٖزٙ

َِا١ٍ٥َ ِطِٓنَي }َٔ دٓع املعني" ألٕ ايعشب تهتفٞ بتفظري إسذ٣ اجلًُتني عٔ األرخش٣، نكٛي٘ تعاىل:  ِِ َثالَخ  ِٗ ِِٗف ََٚيِبُجٛا ِفٞ َن

َٔ دٓظ٘  ٚاملشاد: تظع طٓني فانتف٢ بزنشٙ يف األٍٚ ٚألْ٘ رنش َبُٗا َع َفظش، ٚمل ٜكِ ايذيٌٝ ع٢ً أْ٘ يٝع  {َٚاِصَداُدٚا ِتِظعّا

فٛدب محً٘ عًٝ٘. ٚأَا االطتجٓا٤ فألٕ ايعشب ال تظتجين اإلثبات إال َٔ اجلٓع، فُت٢ عًِ أسذ ايطشفني عًِ اآلرخش، نُا يٛ عًِ 

 املظتج٢ٓ َٓ٘. ٜٚكاٍ: االطتجٓا٤ َعٝاس ايعُّٛ. 

ِتِظٌع }ف ْعًُ٘. اْت٢ٗ، يكٛي٘: ٚأَا إٕ قاٍ: َا١٥ ٚمخظٕٛ دسُٖا، ٚاسذ ٚعؼشٕٚ دسُٖا فايهٌ دساِٖ. قاٍ يف ايؼشح: بػري رخال

َِْعَذ١ّ  َٕ َِٛنبّا}ٚ   {َِٚتِظُعٛ   {َأَسَذ َعَؼَش َن

 ٚعؼش٠ دسِٖ بني َا عًٞ ي٘ قاٍ إرا فضٌ

 أرنش صف١ اإلقشاس مبكتض٢ ايًفغ؟

 يضَ٘ مثا١ْٝ ألْٗا َا بُٝٓٗا، ٚريو ٖٛ َكتض٢ يفع٘.إرا قاٍ ي٘ عًٞ َا بني دسِٖ ٚعؼش٠: -

 يضَ٘ تظع١.َٚٔ دسِٖ إىل عؼش٠ -

ٌِ}أٚ بني دسِٖ إىل عؼش٠: يضَ٘ تظع١ ألْ٘ دعٌ ايعؼش٠ غا١ٜ، ٖٚٞ غري دارخ١ً. قاٍ اهلل تعاىل: - ِٝ َّ ِإَي٢ ايَّ َٝا ُّٛا ايضِّ َّ َأِت غالف   {ُث

 ابتذا٤ ايػا١ٜ: فإْ٘ دارخٌ يف َعٓاٙ.
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ساِٖ، ألٕ قٛي٘ قبً٘، ٚبعذٙ أيفاظ ػشٟ دلش٣ دسِٖ، قبً٘ دسِٖ، ٚبعذٙ دسِٖ، أٚ: دسِٖ ٚدسِٖ ٚدسِٖ: يضَ٘ ثالث١ د ٚي٘ عًٞ-

ايعطف، ألٕ َعٓاٖا ايضِ فهأْ٘ أقش بذسِٖ، ٚضِ إيٝ٘ اآلرخشٜٔ، ٚألٕ قبٌ ٚبعذ ٜظتعُالٕ يًتكذِٜ ٚايتأرخري يف ايٛدٛب، فٝشٌُ 

 عًٝ٘.

 ٚنزا دسِٖ دسِٖ دسِٖ ًٜضَ٘ ثالث١ دساِٖ،-

 ْ٘ قاب١ً يًتأنٝذ، يعذّ ايعاطف.أٟ: قبٌ َٓ٘ ريو، أل ،فإٕ أساد ايتأنٝذ: فع٢ً َا أساد-

 ألٕ اإلضشاب سدٛع عُا أقش ب٘ آلدَٞ، ٚال ٜضح فًٝضَ٘ نٌ َُٓٗا. ،ٚي٘ دسِٖ بٌ دٜٓاس: يضَاٙ-

 ألْ٘ املكش ب٘ فكط، ٚقٛي٘: يف دٜٓاس ال حيتٌُ احلظاب، ٚجيٛص إٔ ٜشٜذ: يف دٜٓاس يٞ. ،ٚي٘ دسِٖ يف دٜٓاس: يضَ٘ دسِٖ-

يضَاٙ أٟ: ايذسِٖ ٚايذٜٓاس، نُا يٛ صشح عشف  أٚ َع٢ٓ: َع نـ: دسِٖ َع دٜٓاس ٚدٜٓاس ٚحنٛٙ، فإٕ قاٍ أسدت ايعطف أٟ: دسِٖ

 ايعطف أٚ مبع.

 إلقشاسٙ ب٘، ٚدعً٘ ايعؼش٠ ذلال ي٘، ٚألْ٘ حيتٌُ: يف عؼش٠ يٞ. ٚي٘ دسِٖ يف عؼش٠: يضَ٘ دسِٖ-

 طتعُاهلِفًٝضَ٘ َكتضاٙ أٟ: عشفِٗ ٚا َا مل خيايف٘ عشف بًذ املكش، ٚاطتعُاهلِ-

 أٚ ٜشٜذ احلظاب، ٚيٛ داٖال: فًٝضَ٘ عؼش٠ دساِٖ، ألْٗا ساصٌ ايضشب عٓذِٖ.-

ألْ٘ أقش ع٢ً ْفظ٘ باألغًغ، ٚنجري َٔ ايعٛاّ ٜشٜذٕٚ بٗزا ايًفغ ٖزا املع٢ٓ، أٟ: دسِٖ َع  أٚ ٜشٜذ اجلُع: فًٝضَ٘ أسذ عؼش-

 عؼش٠.

 

 ٌٖ ػشطا إٔ ٜهٕٛ اإلقشاس بايتشكٝل ال َع االستُاٍ؟

متش يف دشاب، أٚ طهني يف قشاب، أٚ ثٛب يف َٓذٌٜ: يٝع بإقشاس ايجاْٞ ألٕ إقشاسٙ مل ٜتٓاٍٚ ايعشف، فٝشتٌُ أْ٘ أساد: يف  ٚي٘

ظشف يٞ، ٚألُْٗا ػ٦ٝإ َتػاٜشإ ال ٜتٓاٍٚ األٍٚ َُٓٗا ايجاْٞ، ٚال ًٜضّ إٔ ٜهٕٛ ايعشف ٚاملعشٚف يٛاسذ، ٚاإلقشاس إمنا ٜهٕٛ َع 

 اٍ.ايتشكٝل ال َع االستُ

 ٚي٘ رخامت فٝ٘ فط، أٚ طٝف بكشاب: إقشاس بُٗا ألٕ ايفط دض٤ َٔ اخلامت، أػب٘ َا يٛ قاٍ: ثٛب فٝ٘ عًِ. ٚايبا٤ يف قٛي٘: بكشاب:

 با٤ املضاسب١، فهأْ٘ قاٍ: طٝف َع قشاب، غالف: متش يف دشاب، فإٕ ايعشف غري املعشٚف.

 

 ٌٖ اإلقشاس بايفشع ٜعذ إقشاس باألصٌ؟

 ألٕ األصٌ ال ٜتبع ايفشع، غالف اإلقشاس باألسض، فإْ٘ ٜؼٌُ غشطٗا ٚبٓا٤ٖا، يٝع إقشاسا بأسضٗاٚإقشاسٙ بؼذش٠ -

فال ميًو غشغ َهاْٗا يٛ رٖبت ألْ٘ غري َايو يألسض. قاٍ يف ايفشٚع: ٚسٚا١ٜ َٗٓا: ٖٞ ي٘ بأصًٗا، فإٕ َاتت، أٚ طكطت مل 

 قًعٗا، ٚمثشتٗا يًُكش ي٘، ٚايبٝع َجً٘. َا بكٝت ٚيٝع يشب األسض ٚال أدش٠ ع٢ً سبٗا ٜهٔ ي٘ َشضٗا،

 ٚي٘ عًٞ دسِٖ، أٚ دٜٓاس: ًٜضَ٘ أسذُٖا، ٜٚعٝٓ٘ ٜٚشدع إيٝ٘ يف تعٝٝٓ٘، نظا٥ش اجملُالت.

 

 رخامت١

 َارا يف ساي١ يٛ اتفكا ع٢ً عكذ َٔ بٝع أٚ إداس٠ أٚ غريُٖا ٚأدع٢ أسذُٖا فظادٙ؟

 أسذُٖا فظادٙ حنٛ: إْ٘ نإ سني ايعكذ صبٝا، أٚ غري ريو، إرا اتفكا ع٢ً عكذ َٔ بٝع أٚ إداس٠ أٚ غريُٖا، ٚادع٢

فكٍٛ َذعٞ ايضش١ بُٝٝٓ٘ ع٢ً املزٖب. ْط عًٝ٘ يف سٚا١ٜ ابٔ َٓضٛس، ألٕ ايعاٖش ٚقٛع ايعكٛد  ٚاآلرخش صشت٘ أٟ: ايعكذ، ٚال ب١ٓٝ

شاس، ٚطا٥ش ايتضشفات إرا ارختًفا: ٌٖ ع٢ً ٚد٘ ايضش١ دٕٚ ايفظاد. قاي٘ يف ايكٛاعذ. ٚقاٍ ايؼٝخ تكٞ ايذٜٔ: ٖٚهزا جي٤ٞ يف اإلق

 األصٌ يف ايعكٛد ايضش١، َجٌ دع٣ٛ ايبًٛغ بعذ تضشف ايٛيٞ، أٚ تضٜٚر ٚيٞ أبع َٓ٘ ملٛيٝت٘. اْت٢ٗ. ٚقعت بعذ ايبًٛغ، أٚ قبً٘؟ ألٕ

 

 َارا يف ساي١ إٕ ادعٝا ػ٦ٝا بٝذ غريُٖا ػشن١ بُٝٓٗا بايظ١ٜٛ؟

بايظ١ٜٛ، فأقش ألسذُٖا بٓضف٘: فاملكش ب٘ بُٝٓٗا بايظ١ٜٛ، العرتافُٗا أْ٘ هلُا ع٢ً  ٚإٕ ادعٝا ػ٦ٝا بٝذ غريُٖا ػشن١ بُٝٓٗا-

 ايؼٝٛع فٝهٕٛ ايزاٖب َُٓٗا، ٚايباقٞ بُٝٓٗا.

 

 َارا يف ساي١ َٔ قاٍ يف َشض َٛت٘ ٖزا األيف يكط٘ فتضذقٛا ب٘، ٚال َاٍ ي٘ غريٙ؟

َٚٔ قاٍ مبشض َٛت٘: ٖزا األيف يكط١ فتضذقٛا ب٘، ٚال َاٍ ي٘ غريٙ: يضّ ايٛسث١ ايضذق١ ظُٝع٘، ٚيٛ نزبٛٙ يف أْ٘ يكط١. -

قاي٘ ايكاضٞ، ألٕ أَشٙ بايضذق١ ب٘ ٜذٍ ع٢ً تعذٜ٘ فٝ٘ ع٢ً ٚد٘ ًٜضَ٘ ايضذق١ ظُٝع٘ ٜٚكتضٞ صْ٘ مل ميًه٘، فٝهٕٛ 

 يف ايضش١.  إقشاسا يػري ٚاسخ فٝذب اَتجاي٘، نإقشاسٙ
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ٚقاٍ أبٛ اخلطاب: ًٜضَِٗ ايضذق١ بجًجٗا، ألْٗا مجٝع َاي٘، فاألَش بايضذق١ بٗا ٚص١ٝ ظُٝع املاٍ: فال ًٜضّ َٓٗا إال ايجًح. -

 قذَ٘ يف ايهايف.

 

 ٌٖ حيهِ بإطالّ َٔ أقش بايؼٗادتني؟

ٖٛ ابٔ مثإ طٓني ٚتكذّ. ٚقاٍ ايبخاسٟ: ٚنإ ابٔ ٚيٛ ممٝضا ألٕ عًٝا، سضٞ اهلل عٓ٘، أطًِ ٚ ٚحيهِ بإطالّ َٔ أقش بايؼٗادتني،-

عباغ َع أَ٘ َٔ املظتضعفني، ٚمل ٜهٔ َع أبٝ٘ ع٢ً دٜٔ قَٛ٘ ٚقذ صح عٓ٘، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ أْ٘ عشض اإلطالّ ع٢ً ابٔ 

 صٝاد صػريا َتفل عًٝ٘.

ٕ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، عشض اإلطالّ ع٢ً أبٞ أٚ قبٌٝ َٛت٘ بؼٗاد٠ إٔ ال إي٘ إال اهلل، ٚإٔ ذلُذا سطٍٛ اهلل ملا يف ايضشٝح أ-

 طايب، ٖٚٛ يف ايٓضع ٚعٔ ابٔ َظعٛد إٔ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، درخٌ ايهٓٝظ١، فإرا ٖٛ بٝٗٛد، ٚإرا ٜٗٛدٟ ٜكشأ عًِٝٗ

ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ: "َا ايتٛسا٠، فًُا أتٛا ع٢ً صف١ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، أَظهٛا، ٚيف ْاسٝتٗا سدٌ َشٜض، فكاٍ 

يهِ أَظهتِ؟" فكاٍ املشٜض: إِْٗ أتٛا ع٢ً صف١ ْيب فأَظهٛا، ثِ دا٤ٙ املشٜض حيبٛ، ست٢ أرخز ايتٛسا٠ فكشأ ست٢ أت٢ ع٢ً 

ص٢ً صف١ ايٓيب، ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ٚأَت٘ فكاٍ: ٖزٙ صفتو ٚصف١ أَتو أػٗذ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚأْو سطٍٛ اهلل، فكاٍ ايٓيب، 

 اهلل عًٝ٘ ٚطًِ، ألصشاب٘: "يٛا أرخانِ" سٚاٙ أمحذ.

 

ايًِٗ ادعًين َٔ أقش بٗا رلًضا يف سٝات٘، ٚعٓذ ممات٘، ٚبعذ ٚفات٘، ٚادعٌ ايًِٗ ٖزا رخايضا يٛدٗو ايهشِٜ، ٚطببا يًفٛص يذٜو 

ايٓبٝني ٚاملشطًني، ٚع٢ً آٍ نٌ ٚصشب٘ ظٓات ايٓعِٝ، ٚص٢ً اهلل ٚطًِ ع٢ً أػشف ايعامل، ٚطٝذ بٔ آدّ، ٚع٢ً طا٥ش إرخٛاْ٘ َٔ 

 أمجعني، ٚع٢ً أٌٖ طاعتو َٔ أٌٖ ايظُٛات ٚأٌٖ األسضني، احلُذ هلل ايزٟ ٖذاْا هلزا َٚا نٓا يٓٗتذٟ يٛ ال إٔ ٖذاْا اهلل .

ٚإٔ ٜتكبٌ ريو ٖٚزا آرخش َا تٝظش َٔ ػشح ٖزا ايهتاب، ٚاهلل أعًِ بايضٛاب، ٚإيٝ٘ املشدع ٚاملآب، ٚأطأي٘ سظٔ اخلامت١ ٚاملتاب، 

مبٓ٘ ٚنشَ٘، ٖٚزا َا قذس ايعبذ عًٝ٘، َٚٔ أت٢ غري َٓ٘ فًريدع إيٝ٘، ٚاحلُذ هلل ايزٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاحلات، ٚص٢ً اهلل ٚطًِ 

 ع٢ً طٝذْا ذلُذ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني.

 نتب٘ ايفكري إبشاِٖٝ بٔ ذلُذ بٔ طامل بٔ ضٜٛإ يٓفظ٘، ٚملٔ ػا٤ اهلل َٔ بعذٙ.
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 ٚاحلُذهلل ايزٟ بٓعُت٘ تتِ ايضاحلات

 غ ٚ ز اإلقشاسأْت٢ٗ بفضٌ اهلل َٚٓ٘ نتاب 

 ٚتتُت اجلض٤ ايجاْٞ

 َٔ نتاب َٓاس ايظبٌٝ يف ػشح ايذيٌٝ

 َعٗذ ػٝخ اإلطالّ ايعًُٞ ؼت إػشاف فض١ًٝ ايعال١َ/أب٢ إطشام احلٜٛين

 

 


